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19 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
број 5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор број 9/09), разматрајући 
Извјештај о раду Начелника општине 
Приједор и општинске административне 
службе  за 2010.годину, Скупштина 
општине Приједор на XХIV сједници 
одржаној дана 17.03.2011.године, донијела 
је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се Извјештај о раду Начелника 
општине Приједор и општинске 
административне службе  за 2010.годину. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-21/11  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.3.2011.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

20 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске„ број 101/04, 42/05 и 118/05), и 
члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник Општине Приједор„ 
број 5/05 и 9/07 ), а у складу са  Законом о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(„ Службени гласник Републике Српске„ 
број 112/06 ) и на основу члана 52. Одлуке о 
грађевинском земљишту („ Службени 
гласник Општине Приједор „ број 11/07 ), 
Скупштина општине Приједор, на XXIV 
сједници одржаној 17.03.2011. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о  Програму уређења грађевинског 

земљишта за 2011. Годину 
 

Члан 1. 
Доноси се Програм уређења  грађевинског 
земљишта за подручје oпштине Приједор за 
2011. годину ( у даљем тексту: Програм ) 
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Члан 2. 
Усвојени текст Програма саставни је дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
Административна служба Општине 
Приједор ,Одјељење за просторно уређење 
и Одјељење за стамбено комуналне послове  
 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана 
по објављивању у „Службеном гласнику 
Општине Приједор“. 
 
Број: 01-022-22/11   ПРЕДСЈЕДНИКЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.3.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р

П Р О Г Р А М 
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2011. ГОДИНУ 

Увод 
 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се у складу са Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске( „ Службени гласник Републике Српске „бр. 112/06 ), Законом о 
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске",бр.55/10), и Одлуком о 
грађевинском земљишту („ Службени гласник Општине Приједор „ бр. 11/07 ). 

 Годишњи Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно  
грађевинско земљиште, које на дан доношења  Програма има статус градског грађевинског 
земљишта, као и за остало грађевинско земљиште на подручју општине Приједор, а у складу са 
дугорочним и средњорочним програмом изградње и уређења простора у складу са планском 
документацијом. 

Уређење грађевинског земљишта обухвата радове на: 

1. Припремању земљишта за грађење и 
2. Опремању земљишта инфраструктурним објектима, уређајима и инсталацијама за 

индивидуално и за заједничко кориштење. 
 

• Радови припремања земљишта за грађење објеката обухватају: 
- израда геодетскиг подлога, 
- геотехничка и друга испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности 

релевантних за грађење, 
- израду одговарајућих планских докумената, 
- рјешавање имовинско – правних односа у вези са земљиштем, објектима, усјевима, 

засадима и сл., 
- израду техничке документације за објекте, уређаје и инсталације из става 1., 
- физичко уклањање објеката са површине земљишта или испод ње, усјева, засада и 

сл., 
- оперативну координацију послова уређивања земљишта, 
- друге потребне радове, осим оних који спадају у категорију опремања земљишта. 

 
• Радови опремања земљишта обухватају изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација: 
- изградња саобраћајне инфраструктуре, 
- изградња енергетске инфраструктуре,  
- изградња електроенергетске инфраструктуре,  
- изградња поштанске и ТТ инфраструктуре,  
- изградња комуналне инфраструктуре одређене Законом,  
- оперативну координацију . 
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        Законом о грађевинском земљишту ( „Службени гласник РС“ бр:112/06), који је ступио на 
снагу 01.12.2006.године, утврђени су механизми и инструмени финансирања уређења 
грађевинског земљишта . 

Финансирање уређења грађевинског земљишта по цитираном Закону обезбјеђује се из: 

а) средстава буџета општина и градова , 

б) средстава закупнине за земљиште у државној својини, 

в) цијена комуналних услуга на бази програма, 

г) накнаде инвеститора за уређивање (и уступање) земљишта на бази програма , 

д) накнаде инвеститора за прикључак на мрежу и објекат инфраструктуре на бази програма , 

ђ) накнаде за привремено коришћење земљишта и привремени прикључак на бази програма, 

е) накнаде за коришћење земљишта и комуналних добара на бази програма, 

ж) комуналних такси на бази програма, 

з) средстава бесправних градитења чији се објекти уклапају у просторне и урбане планове,а 
изграђени су до ступања на снагу новог Закона о грађевинском земљишту, 

и) из пореза на увећану (капиталну) вриједност, 

ј) из пореза на имовину , 

к) из пореза на промет некретнина, 

л) из пореза на насљеђе и поклон, 

љ) из кредита домаћих и страних банака ,посебно хипотекарних кредита  

м) из средстава буџета Републике,самодоприноса и других средстава. 

              Буџетом општине Приједор за 2011. год. ( „Службени гласник Општине Приједор„ 

бр. 10/2010, од 15.12.2010. године),  планирана су средства за Програм урећења грађевинског 
земљишта за 2011. год. у износу од 1.163.800,00 КМ . 

               Предвићена средства у Буџету општине Приједор за уређење грађевинског земљишта 
ће се остварити по основу накнада за градско грађевинско земљиште и то из :  

- накнаде за продато неизграђено грађевинско земљиште у државној својини јавним 
надметањем или непосредном погодбом 

- накнаде за уређење грађевинског земљишта 
- накнаде за природне погодности ( једнократна рента) 
- накнаде за трајно коришћење градског грађевинског земљишта ( трајна рента), 

након успостављања евиденције и провођења одлуке за исту . 
              Средства која се остварују из горе наведених накнада ( прве три ставке) користе се за 
трошкове уређења земљишта и трошкове израде  просторно –планске документације у складу 
са важећим законима. 
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              Програм уређења грађевинског земљишта за 2011. год. обухвата : 

1. Радови уређења који ће се финансирати  из Буџета Општине Приједор и то, 
1.1. Израда докумената просторног уређе и урбанистичке документације у 2011. 

години ,  
1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. документац. 
и потребних дозвола за изградњу) ,  

1.3. Изградња и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката. 
 

2. Радови уређења који ће се финансирати уз суфинансирање са другим субјектима 
 ( средства из Буџета Републике Српске и средстава из других извора ): 

2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница,  
2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре, 

  2.3.    Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката. 

            Начин вођења , распоређивања и усмјеравања средстава накнада вршиће се у складу са 
Одлуком о грађевинском земљишту и у складу са  усвојеним Програмом уређење грађевинског 
земљишта за 2011. годину . 

1. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
Р.бр. ОПИС износ КМ 

1.1. Израда докумената просторног уређе и урбанистичке документације у 
2011. години 

2011. 

1.1.1.  

Урбанистички план Приједора 

- почетак 2011.година, крај 2012.година 

-  дио планираних средстава у 2011.години 

100.000,00 

 

1.1.2. Зонинг план за урбано подручје Приједора  

- почетак 2011.година (Одлука о приступању изради + 
припремни  

   радови, геод.радови и др.) 

-  дио планираних средстава у 2011.години 

30.000,00 

1.1.3 

 

Регулациони план за нове пословне зоне у Приједору 

- Секција 1 и  2 

РП за пословне зоне „Чиркин поље у Приједору-Секција1 

- почетак 2010.година 

-  планирана средстава u 2011.години( преостале 
активности) 

33.000,00 



Страна 51                       „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                            БРОЈ: 2/11 
 

1.1.4 

 

Регулационог плана насеља Нова Орловача 

- дио планираних средстава из буџета Општине 

 (Пројекат NALAS-a, разлика трошкова за израду 
регулационог плана насеља) 

20.000,00 

1.1.5. Регулационог плана насеља  Доња Пухарска  

- почетак 2011.година, крај 2012.година 

-  дио планираних средстава у 2011.години 

20.000,00 

 

1.1.6. Регулациони  плана простора уз корита ријека Сана и 
Гомјеница на урбаном подручју Приједора   (секција 1 )  

50.000,00 

1.1.7. Плана парцелације за дио приградског насеља Бистрица 3.432,00 

1.1.8. Плана парцелације за дио градског насеља  

Доња Пухарска – Секција 1 и Секција 2   

2.288,00 

1.1.9. Плана парцелације за приградско насеље „Каваниште“   12.900,00 

1.1.10. Израда Урбанистичко техничких услова и стручних 
мишљења,анализа , друге урбанистичке документације и 
идејних пројеката  за потребе Општине Приједор 

 

51.380,00 

 

 

УКУПНО 1.1. 

 

323.000,00 

Р.бр. ОПИС износ КМ 

 

1.2. 

Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. 
документац. и потребних дозвола за изградњу) 

2011. 

1.2.1. Наставак Светосавске улице 

Фаза припремања грађевинског земљишта- дио инвестиције  

- формирање грађевинских парцела 

- рјешавање имовинско-правних односа 

- главни изведбени пројекат 

- прибављање одобрења за грађење 

30.000,00 

1.2.2. Надвожњак на Пећанима са дијеловима прикључних и 
искључних саобраћајних траса   

Фаза припремања грађевинског земљишта - дио 
инвестиције 

72.000,00 
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- формирање грађевинске парцеле 

- рјешавање имовинско-правних односа 

- прибављање одобрења за грађење 

1.2.5. Откупљивање грађевинског земљишта и уношење у 
резервни фонд земљишта за потребе проширења града и 
изградње  објеката и инфраструктуре- остало 

- геодетске подлоге 

- формирање грађевинских парцела 

- рјешавање имовинско-правних односа 

100.000,00 

  

УКУПНО 1.2. 

 
202.000,00 

Р.бр. ОПИС Износ КМ 

1.3. Изградања и реконструкција  саобраћајница и саобраћајних објеката   

 
2011. 

1.3.1. Наставак Светосавске улице 

Фаза опремања грађевинског земљишта  

- изградња дионице -дио инвестиције 

 

 

44.300,00 

1.3.2. Надвожњак на Пећанима са дијеловима прикључних и искључних 
саобраћајних траса   

Фаза опремања грађевинског земљишта  

- изградња дионице -дио инвестиције 

 

90.000,00 

 

  

 

УКУПНО 1.3.     134.300,00 
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2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ УЗ 
СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 
- ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Општина Приједор 
Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.1. Изградања и реконструкција градских саобраћајница    

 

2011. 

2.1.1. Изградња ЗАОБИЛАЗНИЦЕ од Улице Саве Ковачевића до 
магистралног пута М-4 у дужини од цца 1.600 м 

- фаза припремања грађевинског земљишта:  

   (дио инвестиције) 

- рјешавање имовинско-правних односа  

   (дио инвестиције ) 

 

 

 

 

 

      65.000,00 

2.1.2. Изградња наставка Светосавске улице 

- припремни радови -дио инвестиције 
    

     60.000,00 

2.1.3. Изградња продушетака Улице  В.Карђорђa  до 
Ул.М.Селимовића на Пећанима и изградња новог  колектора 
у дужини од 220 м 

- изградња саобраћајнице и колектора-дио инвестиције 

 

80.000,00 

   

УКУПНО 2.1. 205.000,00 

   

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2011. 

1.1. Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације 323.000,00 

1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. 
документац. и потребних дозвола за изградњу) 

202.000,00 

 

1.3. Изградања и реконструкција  саобраћајница и саобраћајних 

 објеката 
134.300,00 

  

 УКУПНО 1 : 

659.300,00 
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Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре 2011. 

2.2.1. Изградња секундарне канализационе мреже  у насељима 
„Врбице“, „Тополик“ , „Целпак“ и „Нова Орловача“ 

 - дио инвестиције: 

       - прибављање одобрења за грађење 

       - грађење 

 

 

 

15.000,00 

2.2.2. Изградња главног канализационог колектора од Стевића 
моста до колектора Целпак  

у дужини 1500 м 

- дио инвестиције: 

- прибављање одобрења за грађење 

- грађење 

 

 

 

22.500,00 

2.2.3. Изградња секундарне канализационе мреже  у насељу 
Тукови 

- дио инвестиције: 

- грађење 

 

 

75.000,00 

2.2.4. Реконструкција канализационе мреже  у насељу „Јањића 
пумпа“ 

- дио инвестиције: 

- прибављање одобрења за грађење 

- грађење 

      

 

30.000,00 

2.2.5. Завршетак  канализационе мреже  у насељу Чејреци 

- дио инвестиције: 

- грађење 

      15.000,00 

2.2.6. Завршетак  канализационе мреже  у насељу „Главица 1,2,3 и 
4“ 

- дио инвестиције: 

- грађење 

      19.500,00 
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2.2.7. Изградња секундарне водоводне мреже у насељима која се 
снабдијевају водом са изворишта „ Црно врело „ и језера 
Томашица 

- дио инвестиције: 

- припремање грађевинског земљишта 

- главни изведбени пројекат  

- прибављање одобрења за грађење 

22.500,00 

УКУПНО 2.2. 199.500,00 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2011. 

2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница       205.000,00 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 199.500,00 

2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 100.000,00 

  УКУПНО 2. : 504.500,00 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2011. 

1.  РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 

659.300,00 

2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ УЗ  

СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

 - ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Општина Приједор 

 

 

504.500,00 

 СВЕ УКУПНО 1. и 2. 1.163.800,00 

 

  

Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 2011. 

2.3.1. Изградња заштитног зида уз лијеву обалу Сане, 
асфалтирање шеталишта уз обалу 

Фаза припремања грађевинског земљишта  

    (дио инвестиције): 

- грађење 

100.000,00 

УКУПНО 2.3. 100.000,00 
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21 
На основу члана 27. Закона о грађевинском 
земљишту (« Службени гласник Републике 
Српске «, број:  112/06 ), члана 59. став 2. 
Одлуке о грађевинском земљишту општине 
Приједор (« Службени гласник општине 
Приједор«, број: 11/07) и члана 18. Статута 
општине Приједор ( «Службени гласник 
општине Приједор « број 5/05 и 9/07), 
Скупштина општине Приједор на XXIV 
сједници одржаној дана 17.03.2011. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИСИНЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ  РЕНТЕ У 2011. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђује се просјечна 
коначна грађевинска цијена  м2 корисне 
стамбене површине изграђене на подручју 
општине Приједор у 2010. години, која 
служи као основица за израчунавање 
висине једнократне  ренте код  изградње, 
доградње и надзиђивања објеката у 2011. 
години.                                                         

Члан 2. 
 Утврђује се да просјечна коначна 
грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене 
површине изграђене на подручју општине 
Приједор износи 800, 00 КМ и служи као 
основица за обрачун једнократне ренте. 
 

Члан 3. 
Цијене из члана 2. ове Одлуке валоризоваће 
се у току године свака три мјесеца на 
основу индекса раста цијена грађевинских 
радова у високоградњи и нискоградњи. по 
сумарној методологији и подацима које 
обезбјеђује Завод за статистику. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Приједор”. 
 
Број: 01-022-23/11   ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.3.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

22 
На основу члана 21. те чланова 23-26  
Закона о грађевинском земљишту 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике“, број 112/06), члана 52. став 3. 
Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Приједор“, 
број 11/07) и члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, број 5/05 и 9/07) Скупштина 
општине Приједор на XXIV сједници 
одржаној 17.03.2011. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ 
ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У 2011. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за 
обрачун накнаде уређења градског 
грађевинског земљишта и то: 
- за уже градско подручје : 
- I зона базна цијена износи    90,00 КМ/ м2 

    
корисне површине објекта, 

- II  зоне базна цијена износи  70,00 КМ/ м2 

   корисне површине објекта,  
- за шире градско подручје  III, IV, V и VI  - 
  зоне базна цијена износи 40,00 КМ/м2 

   корисне површине објекта  
 

Члан 2. 
        Базна цијена утврђена у члану 1. ове 
Одлуке утврђује се на почетку сваке године 
на основу трошкова из претходне године, а 
валоризује се сваке године на почетку 
другог полугодишта у складу са индексом 
раста цијена трошкова изградње комуналне 
инфраструктуре у првом полугодишту 
текуће године. 

Члан 3. 
        Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-24/11           ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 17.3.2011.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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23 
На основу члана 14. став 1. алинеја 10 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 
101/04 и 42/05, 118/05), а у вези са чланом 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор", бр.5/05 и 9/07), разматрајући Програм редовног одржавања, реконструкције и 
изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор за 
2011.годину, Скупштина општине Приједор на XXIV сједници одржаној  17.03.2011. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор 
за 2011.годину 

 
Члан 1. 

 Усваја се Програм редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор за 2011.годину ( у даљем 
тексту: Програм). 
 

Члан 2. 
 Програм из претходног члана је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се Административна служба Општине Приједор,  
 Одјељење за стамбено комуналне послове . 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-022-25/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17. 3.2011.г            Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

                                                        *** 
 

ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ 
ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ПРИЈЕДОР ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

Мрежу локалних путева, некатегорисаних путева од интереса за Општину и улица у насељима 
на подручју Општине Приједор чине путни правци проглашени Одлуком о локалним путевима, 
некатегорисаним путевима и улицама у насељима од стране Скупштине Општине Приједор 
("Службени гласник Општине Приједор" број 09/07) од 15.09.2007. године: 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ    

РБ 
Број 

пута 
ПУТНИ ПРАВАЦ 

Врста коловоза 
Укупна 
дужина (км) 

асфалт макадам 

1. Л01-15 Тукови (б. пумпа) - Волар - Радомировац 5,4 11,8 17,2 
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2. Л02-406 Доња Љубија - Миска Глава - Агићи 9,5 3,0 12,5 

3. Л03-406 Редак - Горња Равска – Марини 1,6 6,0 7,6 

4. Л04-4 Козарац (М-4) – Трнопоље (ж. станица) 5,6 - 5,6 

5. Л05 
Приједор - Буснови - Кондићи - Радин Гај 
(Р-405) 

16,6 3,8 20,4 

6. Л06-05 Петрово - Миљаковци - Ракелићи - Т. Бунар 7,9 2,2 10,1 

7. Л07-05 Т. Бунар - Марићка - Криваја – Г.Марићка 17,5 - 17,5 

8. Л08 Омарска – Нишевићи 6,1 - 6,1 

9. Л09 Урије - Ранч - Јапунџа - Мало Паланчиште 6,8 - 6,8 

10. Л10 
Стевића Мост - Д. Гаревци - Трнопоље -  П. 
Гај – Омарска 

16,8 - 16,8 

11. Л11-15 В. Паланчиште - Бановићи 4,9 - 4,9 

12. Л12 
Орловци – Козаруша – Козарац – Камичани 
– Ламовита – Бистрица 

17,7 - 17,7 

13. Л13-4 Брезичани – Јутрогошта 0,6 8,3 8,9 

14. Л14-15 Јеловац – Патрија - Мљечаница 0,6 6,1 6,7 

15. Л15-5 Кнежевићи – Пејићи  4,7 - 4,7 

16. Л16-4 Јакуповићи (М-4) – Кевљани (Л10) 2,0 2,4 4,4 

17. Л17-4 Тринаеста – Чејреци – Брезичани (М-4) 6,2 - 6,2 

18. Л18-4 Пети Неплан (М-4) – Ламовита – Лисина  2,4 5,6 8,0 

19. Л19-05 Буснови – Средња Марићка 0,2 3,1 3,3 

20. Л20-405 Омарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05) 5,1 - 5,1 

21. Л08-4 
Омарска (Л08) – Средња Омарска – 
Бистрица (М-4)  

3,7 1,7 5,4 

УКУПНО 141,9 54,0 195,9 

ИНДЕX 72,4 % 27,6 % 100  % 

 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР 

За некатегорисане путеве од значаја за општину Приједор утврђени су следећи путни правци: 

РБ 
Број 

пута 
ПУТНИ ПРАВАЦ 

Врста коловоза 
Укупна 
дужина (км) 

асфалт макадам 
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1. Н01 Каваниште – Божићи – Сотонице 0,1 4,0 4,1 

2. Н02 Брезичани – Марини 0,6 7,7 8,3 

3. Н03 Волар – Цикоте – мост - 4,2 4,2 

4. Н04 Трзна – Цикоте 4,0 - 4,0 

5. Н05 Кончари – Буцале 1,2 2,8 4,0 

6. Н06 Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани 3,6 - 3,6 

7. Н07 Редак (Р406) – Бришево - 4,5 4,5 

8. Н08 Расавци – Горњи Расавци – Бришево 1,5 6,1 7,6 

9. Н09 Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса 1,9 2,1 4,0 

10. Н10 Жегер – Чараково – Брђани – Пољски пут 1,4 4,3 5,7 

11. Н11 Пољски пут (М-15) – Зецови 2,1 0,5 2,6 

12. Н12 
Доњ Драготиња – Горња Драготиња – дом – 
Миљуши 

1,3 6,2 7,5 

13. Н13 Доњи Гаревци – Монтер – Орловци (М-4) 3,0 - 3,0 

14. Н14 Петров Гај – Средња Марићка 0,4 4,5 4,9 

15. Н15 Обилазница – Гаћани – Пејићи – Усорци 5,3 1,0 6,3 

16. Н16 Јутрогошта – Јеловац (М-15) - 3,0 3,0 

17. Н17 Врбица – Бабићи – Бакали - 5,0 5,0 

18. Н18 Житопромет – Доњи Гаревци 0,4 2,3 2,7 

19. Н19 Љескаре – Калајево 0,5 1,8 2,3 

20. Н20 Шурковац – Слика - 1,6 1,6 

21. Н21 Хамбарине – Чараково 1,4 0,7 2,1 

22. Н22 Пашинац – В. Паланчиште – Букова Коса - 5,8 5,8 

23. Н23 Козаруша – Јаруге 1,2 1,8 3,0 

24. Н24 Средња Ламовита (М-4) – Омарска 4,5 - 4,5 

25. Н25 Д. Петров Гај – Г. Петров Гај – Камичани 2,2 3,9 6,1 

26. Н26 Жути пут – Миљаковци (Л06-05) - 2,2 2,2 

27. Н27 Горња Марићка – Градина (црква) - 2,0 2,0 

28. Н28 Саничани – Ракелићи (црква) 0,2 1,8 2,0 
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29. Н29 Љубија - Раљаш 2,0 - 2,0 

30. Н30 Чејреци - Крпељево - 1,2 1,2 

31. Н31 Д. Ламовита – Економија – С. Ламовита 0,1 1,5 1,6 

32. Н32 
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња Равска 
(Л03-406) 

- 8,3 8,3 

33. Н33 
Нишевићи (Л08) – Средићи (гробље) – 
Пискавица 

- 2,5 2,5 

34. Н34 Југовци – Чемерница - 0,7 0,7 

35. Н35 
Средња Омарска (Јокићи) – Граховци – 
Бистрица (М-4) 

3,0 0,9 3,9 

36. Н36 Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12) - 2,1 2,1 

УКУПНО 41,9 97,0 138,9 

ИНДЕX 30,2 % 69,8 % 100  % 

 

УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА ОМАРСКА, КОЗАРАЦ,  
ДОЊА ЉУБИЈА И ЉУБИЈА 
 
Примарну уличну мрежу у Приједору, поред улица Славка Родића, Козарске, Петра Петровића 
Његоша, Краља Александра, Радничке, Српских Великана, Војводе Степе Степановића, чине и 
следеће улице: 
- Светосавска, Николе Пашића, Академика Јована Рашковића 
- Краља Петра I Ослободиоца, Мухарема Суљановића, Рахима Бајрамовића 
- Алеја Козарског Одреда, Илије Бурсаћа, Рудничка, Бране Прокопића, 25. маја 
- Омладински пут, Милана Врховца, II Крајишке бригаде 
- Османа Џафића, Матије Гупца. 
 
Секундарну уличну мрежу у Приједору чине остале улице које се прикључују на примарну 
уличну мрежу, а које служе за повезивање појединих урбаних градских насеља са примарном 
уличном мрежом и осталим насељима.  
 
Приступне саобраћајнице су површине на којима се одвија саобраћај по ма ком основу 
(саобраћајнице око зграда и осталих објеката, прилази паркинзима и сл.) и које се прикључују 
на примарну или секундарну уличну мрежу. 
 
Примарну уличну мрежу у насељу Омарска чине следеће улице: 
- Рудничка, Светосавска, Војводе Синђелића, Академика Ј. Рашковића, Николе Пашића 
 
Примарну уличну мрежу у насељу Козарац чине следеће улице: 
- Младена Стојановића, Омладинска, Партизанска, Раде Кондића 
 
Примарну уличну мрежу у насељима Доња Љубија и Љубија чине следеће улица: 
- Абдулаха Курузовића, Драге Лукића, Тоне Перића 
 
САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА    
Примарне саобраћајнице у новим насељима су: 
a) Насеље „Аеродром I и II“ 
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- Расадник (М-15) – Рудничко насеље – Руди Чајевца – Козарска ......................... Л = 600 м 
 
б) Насеље Јањића пумпа 
- Горњи Орловци (М-4) – Врањеши – Доњи Орловци (Л-10) ............................... Л = 1500 м 
ц) Насеље „Тополик“ 
- Стевића мост – Тополик – Пруга – Житопромет ................................................ Л =1800 м 
д) Насеља „Врбице“ и „Нова Орловача“ 
- МИП – Мост – Н. Орловача – Које Медића – Врбице – Житопромет (Л-10) .... Л = 2600 м 
е)Насеље „Расавци“ 
- Некатегорисани пут за Горње Расавце – Избјегличко насеље ............................ Л = 700 м 
ф)Насеље „Стари Воћњак“ 
- Горњи Орловци (М-4) – Стари Воћњак – Божићи ...............................................Л = 3000 м 
г)Насеље „Главица“ 
- Велико Паланчиште (М-15) – Сточна пијаца – Главица I – Главица II ..............Л = 500 м 
х)Насеље „Каваниште“ 
- Каваниште – Мало Паланчиште (Л-09) ............................................................... Л = 1300 м 

 
II  ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 
     НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
 
Програм редовног одржавања треба да омогући сигурну и несметану саобраћајну комуникацију 
за све грађана. Редовно одржавање путева и улица се обавља више пута током читаве године, а 
приоритети се одређују на основу категорије пута у складу са Одлуком о локалним путевима, 
некатегорисаним путевима и улицама у насељима, интензитета саобраћаја, одвијања 
аутобуских линија (градских и приградских), значаја пута за мјесну заједницу, досадашњих 
улагања у одржавање, стварања нових функционалних путних веза са локалним, регионалним и 
магистралним путевима, као и између мјесних заједница. 

Ови приоритети се односе и на радове зимског одржавања, одржавања путних објеката и 
сигнализације, те заштите путева и путног појаса. 

1. ПЛАН ПРИХОДА  

Планирана средства за редовно одржавање, зимско одржавање, реконструкцију, изградњу и 
заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од значаја за општину Приједор, улица  као 
и улица у новим насељима износе кумулативно 1.900.000,00 КМ, а иста се односе на: 

- средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним 

  путевима и улицама у насељима, 

- средства од накнаде штета од поплава,  

- средства од индиректног опорезивања, 

Приход односно средства за одржавање, реконструкцију, изградњу и заштиту локалних путева, 
некатегорисаних јавних путева и улица износе 1.900.000,00 КМ. 

УКУПАН ПРИХОД: ........................................................................................... 1.900.000,00 КМ. 

2. ПЛАН РАСХОДА  
 
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева 
од значаја за општину Приједор и улица у насељима биће распоређена како слиједи: 
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А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима ............................. 450.000,00 КМ 
Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева ........................................ 350.000,00 КМ 
Ц) средства за развој руралне инфраструктуре - помоћ мјесним  
    заједницама у одржавању некатегорисаних јавних путева од  
     интереса за мјесне заједнице .............................................................................  ....150.000,00 КМ 
Д) одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације .....................................80.000,00 КМ 
Е) средства за заштиту пута и путног појаса .......................................................... ...120.000,00 КМ 
Ф) средства за хитне интервенције ................................................................................50.000,00 КМ 
Г) средства за суфинансирање реконструкције путева и улица ........................... ....100.000,00 КМ 
Х) зимско одржавање и улица ......................................................................................300.000,00 КМ 
И)  реконструкција путева ............................................................................................200.000,00 КМ 
Ј)  изградња путева ........................................................................................................100.000,00 КМ 
УКУПАН РАСХОД: ...................................................................................................1.900.000,00 КМ 
 
А)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА  
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељима у износу од 

450.000,00 КМ се дијеле на: 
а1) редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица ........................ 180.000,00 КМ 
а2) редовно одржавање макадамских локалних путева и улица .......................... 140.000,00 КМ 
а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима ..................... 130.000,00 КМ 
УКУПНО: А = а1 + а2 + а3 = ................................................................................. 450.000,00 КМ 
 
а1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица 

Средства у износу од 180.000,00 КМ биће коришћена за крпање ударних рупа и 
пресвлаченје краћих дионица локалних путева и улица које су у значајној мјери оштећене да 
крпање нема смисла. Од наведених средстава око 70.000,00 КМ се планира утрошити на 
редовно одржавање улица у граду и околним насељеним мјестима. Преостала средства у износу 
око 110.000,00 КМ ће бити утрошена на редовно одржавање локалних путева. 
   
а2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица 
Средства у износу од 140.000,00 КМ биће коришћена за насипање макадамских дионица 
локалних путева и улица.  
 
а3) Редовно одржавање саобраћајница у новим насељима 

Средства у износу од 130.000,00 КМ биће коришћена за просјецање и насипање 
саобраћајница у новим – избјегличким насељима. Средства ће бити распоређена према 
приоритетима које ће одредити Одјељење за стамбено комуналне послове преко надзорног 
органа за путеве и улице.  

Због немогућности прецизне процјене утрошка средстава Одјељење за стамбено 
комуналне послове задржава право да на бази континуираног надзора и праћења стања 
локалних путева и улица одреди приоритете и измјени вриједности радова на појединим 
локалним путевима и улицама у насељима (Приједор, Омарска, Козарац и Љубија).  

 
Б)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 
      ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР 

За редовно одржавање некатегорисаних путева од интереса за Општину Приједор 
предвиђена су средства у износу од 350.000,00 КМ, а иста се дијеле на: 
б1) редовно одржавање асфалтираних некатегорисаних путева ........................... 60.000,00 КМ 
б2) редовно одржавање макадамских некатегорисаних путева ........................... 290.000,00 КМ 
УКУПНО: Б = б1 + б2  = ......................................................................................... 250.000,00 КМ 
 
б1) Редовно одржавање асфалтираних некатегорисаних путева 

Средства у износу од 60.000,00 КМ биће коришћена за крпање ударних рупа и 
пресвлаченје краћих дионица некатегорисаних путева које су у значајној мјери оштећене да 
крпање нема смисла.  
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б2) Редовно одржавање макадамских некатегорисаних путева 

Средства у износу од 290.000,00 КМ биће коришћена за насипање макадамских дионица 
некатегорисаних путева.  

Због немогућности прецизне процјене утрошка средстава Одјељење за стамбено 
комуналне послове задржава право да на бази континуираног надзора и праћења стања 
локалних путева и улица одреди приоритете и измјени вриједности радова на појединим 
некатегорисаним путевима од значаја за општину Приједор.  
 
Ц) СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПОМОЋ МЈЕСНИМ 
     ЗАЈЕДНИЦАМА У ОДРЖАВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

За одржавање некатегорисаних путева од интереса за мјесне заједнице планирана су 
средства у укупном износу од 150.000,00 КМ. Наведена средства ће се утрошити на просјецање, 
проширење и редовно одржавање некатегорисаних јавних путева који су од значаја за мјесне 
заједнице.  

Савјети мјесних заједница доносе годишње планове одржавања некатегорисаних путева 
важних за функционисање саобраћаја у мјесној заједници које достављају Одјељењу за 
стамбено комуналне послове. Одјељење за стамбено комуналне послове ће на основу захтјева 
мјесних заједница и увида на терену утврдити путне правце и приоритете у погледу одржавања 
некатегорисаних путева од инетерса за мјесне заједнице.  

 
НАПОМЕНА: На путевима по Мјесним заједницама (поготово на некатегорисаним 

путевима) гдје не буду извршени радови сјече живица, уређења путног појаса као и ископ 
подужних канала (што је и обавеза власника припадајућих парцела) неће се ни вршити 
насипање путева односно редовно одржавање. 
 
Д) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

За одржавање путних објеката (мостови, путни пралази, пропусти, ограде, аутобуска 
стајалишта) и хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана су средства у износу од 
80.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана на бази указаних потреба, односно оправданих 
захтјева.  

 
Е) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА 
 

У циљу заштите улица, локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса 
за функционисање саобраћаја за општину Приједор и безбједног одвијања саобраћаја на истим 
планирана су средства у износу од 120.000,00 КМ. Наведена средства ће бити утрошена на 
ископ подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча ратиња поред пута и сл..  

Средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, 
односно оправданих захтјева и то: 
е1) заштита локалних путева и улица ....................................................................... 70.000,00 КМ 
е2) заштита некатегорисаних путева од значаја за Општину ................................. 30.000,00 КМ 
е3) заштита некатегорисаних путева од значаја за мјесне заједнице..................... 20.000,00 КМ 
УКУПНО: Е = е1 + е2 + е3 = .................................................................................. 120.000,00 КМ 
 
Ф) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
 

За ова средства планиран је износ од 50.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на 
основу указних потреба. Иста средства се односе на интервенције које се не могу напријед 
предвидјети, али се одређен износ за исте мора резервисати (клизишта, одрони, поплаве, 
прекид саобраћаја услед елементарних непогода итд.). 
 
Г)  СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ПО 
      ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ (40 %) 
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 За ове потребе планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана по 
захтјевима МЗ, а у складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење 
за стамбено комуналне послове на бази континуираног праћења стања путева и улица на 
подручју општине Приједор, као и досадашњих улагања у реконструкцију путева и улица, а све 
у вези са реализацијом закључка Скупштине општине Приједор бр: 01-34-127/05 од 07.10.2005. 
године гдје се приоритет у реконструкцији (асфалтирању) даје путевима и улицама гдје су 
финансијска улагања од стране мјесног становништва већа или једнака 60%. 
 
Х) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И 
     УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
 

За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељима 
предвиђен је износ од 300.000,00 КМ.  

Ова средства су распоређивана на основу досадашњих искустава, а према Плану зимске 
службе за период 15.11.2010. године до 15.04.2011. године, који је урађен од стране Одјељења 
за стамбено комуналне послове. Овај износ се односи на период од 01.01.2011. године до 
15.04.2011. године и на период 15.11.2011. године до 31.12.2011. године.  

Зимско одржавање путева и улица утврђује се Планом зимске службе у ком су детаљно 
одређени путни правци и приоритети приликом чишћења снијега и спречавања поледице. 
 
И)  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА  
 

Средства за реконструкцију путева и улица у износу од 200.000,00 КМ подразумјевају 
пресвлачење (замјену асфалтне површине, кад се оштећења на могу санирати санацијом 
ударних рупа) улица, тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда, 
паркиралишта и прилазних путева.  

Средства у износу од 200.000,00 КМ биће распоређена на пресвлачење улица,  тротоара, 
школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта и прилазних путева, а у 
складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење за стамбено 
комуналне послове на бази континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.  
 
Ј)  ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА 
 

Средства за изградњу путева и улица у износу од 100.000,00 КМ подразумјевају 
изградњу (асфалтирање) улица, тротоара, паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће 
инфраструктуре.  

Средства у износу од 100.000,00 КМ биће распоређена на асфалтирање улица, тротоара, 
паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће инфраструктуре, а у складу са 
приоритетима које ће Начелнику општине предложити Одјељење за стамбено комуналне 
послове на бази континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.  
 
УКУПНО: А + Б + Ц + Д + Е + Ф + Г + Х + И + Ј ................................................ 1.900.000,00 КМ 
 
III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА  
 

Буџетом општине Приједор планирана су средства у укупном износу од  
1.900.000,00 КМ за редовно одржавање, зимско одржавање, реконструкцију и изградњу 
локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање саобраћаја и 
улица у насељима. Ради се о конкретизацији чланова 58. до 63. Закона о јавним путевима – 
пречишћени текст (Службени Гласник Републике Српске, број: 16/10) као и реализацији 
накнада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и 
улицама у насељима, те средствима од Програма уређења градског грађевинског земљишта, 
накнаде за коришћење шума ( за експлоатацију дрвних сортимената), кредитних средстава 
(дијела) као и осталим приходима ( помоћ од Владе РС и осталих институција у случајевима 
непланираних околности као што су поплаве, клизишта, одрони и остале штете на путевима и 
путним објектима).  
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IV  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  
 
Стратешки циљеви програма одржавања путева и улица су: 
- квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 
- квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду, 
- побољшано оджавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања 
проблема одводње површинских вода, 
- безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских 
стајалишта. 
 
V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  
 
1. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу 
     пропорционално ће се вршити смањење радова по свим ставкама стим да мрежа локалних 
    путева има приоритет.  
2. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог 
    образложења односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник 
    Општине или ће за исто овластити Одјељење за стамбено комуналне послове. 
3. Ако по реализацији овог програма преостане средстава иста ће бити прераспоређена на 
    Програм реконструкције и изградње путева. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник 
    Општине. 
4. Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за разрађивање расподјеле појединих 
    ставки по путним релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на основу 
    континуираног надзора истих.  
5. Ако у току 2011. године дође до прекатегризације одређених путних праваца одржавање 
     истих вршиће се у складу са новом категоријом. 
6.  Континуирано вршити контакте са институцијама (Влада РС, Министво саобраћаја и веза 
    РС, ЈП „Путеви РС“, Трезор РС) у смислу остварења припадајућих средстава.  
7. Спроводити Одлуку о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у 
    насељима у смислу наплате предвиђених накнада, а које су основ за реализацију овог 
    Програма

24 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
брoj 5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
 општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о раду  установа из области 
културе и културно-умјетничких друштава 
на подручју општине Приједор за 
2010.годину, Скупштина општине Приједор 
на XXIV сједници одржаној дана 
17.03.2011.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Информација о раду  
установа из области културе и културно-
умјетничких друштава на подручју 
општине Приједор за 2010.годину и то: 
- Народна библиотека „Ћирило и 
Методије", 
- Музеј „Козаре“ Приједор 
- Позориште „Приједор“ Приједор 
 
 

- ЈУ Центар за приказивање филмова и 
- Културно умјетничких друштава 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу 
даном објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-26/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.03.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић 

*** 
25 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
брoj 5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Извјештај о раду  ИПЦ „Козарски вјесник“ 
а.д. Приједор, Скупштина општине 
Приједор на XXIV сједници одржаној дана 
17.03.2011.године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 
 

 1. Усваја се Извјештај о раду  ИПЦ 
„Козарски вјесник“ а.д. Приједор.  
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу 
даном објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-28/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.3.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 
26 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
бр. 5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор брoj 9/09), разматрајући 
Информацију о ефектима мјера за 
ублажавање негативних ефеката свјетске 
економске кризе на општину Приједор, 
Скупштина општине Приједор на XXIV 
сједници одржаној 17.03.2011.године, 
донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се Информација о ефектима мјера 
за ублажавање негативних ефеката свјетске 
економске кризе на општину Приједор 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-29/11   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.3.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 
27 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",брoj 5/05 и 9/07) и члана 145. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 
разматрајући Информацију о индустријској 
зони „Целпак“, Скупштина општине 
Приједор на XXIV сједници одржаној 
17.03.2011.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1.Усваја се Информација  о индустријској 
зони „Целпак“ Приједор. 
 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-30/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.3.2011.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
 
28 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 
разматрајући Информацију о броју свих 
уписа у матичне књиге рођених и умрлих 
на подручју општине Приједор у 
2010.години, Скупштина општине Приједор 
на XXIV сједници одржаној 17.03.2011. 
године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Информација о броју 
свих уписа у матичне књиге рођених и 
умрлих на подручју општине Приједор у 
2010.години 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу 
даном објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-31/11                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 17.3.2011.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
 
29 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 
 ОБЛАСТИ 
 
На основу одредаба члана 15. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 112/06), члана 4. Правилника о 
поступку јавног надметања за продају 
грађевинског земљишта у државној својини 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 14/07), члана 18. Статута општине 
Приједор («Службени гласник општине 
Приједор», број: 5/05 и 9/07) и члана 140. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», 
број: 9/09), Скупштина општине Приједор 
на XXIV сједници, одржаној 17.03.2011. 
године,  д о н и ј е л а   ј е 
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О Д Л У К У 
o начину и условима јавне продаје 

грађевинског земљишта у државној својини 
 
I  Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком  спровешће се  лицитацијом 
продаја грађевинског земљишта у државној 
својини и то: 
 
Према подацима катастарског операта 
земљишта: 
   - к.ч.бр.894/5, у површини од 953 
м

2, 
 уписане у пл.бр.3039 к.о.Приједор I као 
посјед општине Приједор. 
 
Према подацима Земљишне књиге: 
- к.ч.бр.514/5, у површини од 953 м2,  
уписане у зк.ул бр. 8849 к.о. Приједор као 
државна својина са правом располагања у 
корист Општине Приједор. 
 
 II Вриједност грађевинског земљишта из 
тачке I ове одлуке износи 100.065,00 
КМ(словима:стохиљадаишездесетпет 
марака), односно 105 КМ по 1м2 
грађевинског земљишта. 
 
III  На некретнинама означеним у тачки I, 
налази се објекат колективног становања у 
изградњи, завршен до друге надземне 
етаже. 
 
IV  Вриједност изведених радова на 
стамбеном објекту износи 122. 837, 08 КМ 
(словима:  
 
стодвадесетдвијехиљадеосамстотинатридес

етседам марака и 8/10) 
 
V  Почетна продајна цијена некретнина из 
тачке I и III  укупно износи 222.902,08 
КМ(словима:двијестотинедвадесетдвијехи-
љаде и деветстотинадвије марке и 8/10) 
колико износи укупна вриједност 
некретнина - земљишта и објекта у 
изградњи. 
 
VI  За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити износ од 10% од 
продајне цијене, на жиро рачун - 
јединствени рачун трезора општине 
Приједор код NLB Razvojne banke Prijedor, 
број: 562 0070000266805. 
 
 
 

 VII  Продајну цијену наведеног земљишта 
учесник лицитације са којим ће се 
закључити уговор обавезан је уплатити у 
року од 15 дана од дана  закључивања и 
нотарске обраде уговора о купопродаји. 
 
VIII Поступак лицитације грађевинског 
земљишта спровешће Комисија за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини. 
 
IX  Овлашћује се Начелник општине 
Приједор да са учесником лицитације чија  
понуда буде утврђена као најповољнија, 
закључи купопродајни уговор, у циљу 
регулисања међусобних права и обавезе  
уговорних страна. 
 
X Oва одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Приједор». 
 
Број:01-022-32/11.             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум,17.03.2011.г   Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
29 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
Број: 02-40-265/11 
Датум: 01.03.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
 1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за суфинансирање 
трошкова рада ове медијске куће у 
2011.години. 
 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, на 
терет ставке 415200 Учешће у финансирању 
јавних медија,  на жиро рачун број: 562-
007-00062639-92, отворен код Развојне 
банке, ЈИБ: 4400692240009. 
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 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику општине 
Приједор".  
               Начелник Општине      
                             Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40-267/11      
Датум: 01.03.2011. године 
  
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу  од 53.171,41  КМ  
Министарству здравља и социјалне 
заштите- Јединици за координацију 
пројеката, ради реализације пројеката 
„Јачање здравственог сектора (HSEP)“ 
обнова објеката породичне медицине Дома 
здравља Приједор – Урије и Брезичани. 
 
2. Средства из тачке један ове одлуке 
исплатити из буџета Општине са позициј 
4152004 Учешће у трошковима породичне 
медицине, на  жиро рачун број: 562099-
80234717-97, отворен код НЛБ Развојне 
банке А.Д. Бања Лука. 
 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику општине 
Приједор".   
                Начелник Општине   
                            Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40-373/11      
Датум: 10.03.2011. године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу  од 10.000,00  КМ ЗУ Дом 
здравља Приједор, ради финансирања 
дијела потреба хитне медицинске помоћи, 
хигијенско епидемиолошке службе и 
вакцинација..  
 
2. Средства из тачке један ове одлуке 
исплатити из буџета Општине са позиција 
како слиједи: 
- 4152003 – Трошкови хитне службе и прве 
помоћи износ од 5.500,00 КМ, 
 
- 4152001 – Трошкови хигијенско 
епидемиолошке службе износ од 2.000,00 
КМ, 
- 4152002 – Трошкови вакцинације износ од 
2.500,00 КМ , на жиро рачун број: 
5620070000030125 Развојна банка А.Д. 
Бања Лука Филијала Приједор. 
 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику општине 
Приједор".   
   Начелник Општине                                                  
                Марко Павић,с.р. 

*** 
Број : 02-023-2/11 
Датум : 14.03.2011. године 
 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. Статута 
Општине Приједор („Службени гласник 
Општине Приједор“, бр. 5/05), Начелник 
Општине Приједор, доноси : 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

„АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР” а.д. 
ПРИЈЕДОР 

 
1.Даје се сагласност  на Статут  
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Приједор“. 
                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                      Марко Павић,с.р. 

*** 
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Број:02-016-1/11 
Датум:23.03.2011.године 
 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 46. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, број 5/05 и 9/07), те члана 10. 
став 3. Одлуке о мјесним заједницама 
(„Службени гласник општине Приједор“, 
број: 1/06) Начелник општине Приједор,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о продужењу мандата Савјета МЗ 

Ризвановићи 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком продужава се мандат 
Савјета мјесне заједнице Ризвановићи у 
саставу: 
 
1. Ризвановић Ризах....предсједник  Савјета, 
2. Халкић Нузхет.............................члан, 
3. Кадирић Фадил............................члан, 
4. Дедић Санел.................................члан, 
5. Халиловић Мирзет..................... .члан, 
6. Шврака Емсуд..............................члан, 
7. Алишковић Адила....................... члан. 
 

Члан 2. 
Мандат се продужава на временски период 
од шест мјесеци и траје од 23.01.2011. 
године до 23.07.2011. године. 
 

Члан 3. 
Савјет мјесне заједнице врши права и 
обавезе у складу са Одлуком о мјесним 
заједницама („Службени гласник општине 
Приједор“, број: 1/06). 
 

Члан 4. 
Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 
60 дана прије истека рока из члана 2 ове 
Одлуке расписује Савјет мјесне заједнице. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
              Начелник Општине        
                           Марко Павић,с.р. 

*** 
 
 
 

Број:02-016-2/11 
Датум:23.03.2011.године 
 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05),  члана 46. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, број 5/05 и 9/07), те члана 10. 
став 3. Одлуке о мјесним заједницама 
(„Службени гласник општине Приједор“, 
број: 1/06) Начелник општине Приједор,  
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о продужењу мандата Савјета МЗ Ламовита 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком продужава се мандат 
Савјета мјесне заједнице Ламовита у 
саставу: 
1. Марић Рајко..............предсједник Савјета, 
2. Тривунић Жарко...........................члан, 
3. Прпош Стево................................члан, 
4. Тејић Мирјана...............................члан, 
5. Граховац Милован.......................члан, 
6. Прпош Радивој.............................члан, 
7. Стојаковић Драган.......................члан, 
8. Стеванић Слободанка..................члан, 
9. Секулић Драшко..........................члан. 
 

Члан 2. 
Мандат се продужава на временски период 
од шест мјесеци и траје од 19.02.2011. 
године до 19.08.2011. године. 
 

Члан 3. 
Савјет мјесне заједнице врши права и 
обавезе у складу са Одлуком о мјесним 
заједницама („Службени гласник општине 
Приједор“, број: 1/06). 
 

Члан 4. 
Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 
60 дана прије истека рока из члана 2 ове 
Одлуке расписује Савјет мјесне заједнице. 
 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 

Начелник Општине                            
                          Марко Павић,с.р. 

*** 
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-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна 
служба Скупштине општине и начелника општине. 

На основу члана 176. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 9/09), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО 
ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор 
телефон број:052/245-125. Web adresa: www.opstinaprijedor.org 


